
Ett modernt aluminiumsystem, avsett för utförande av yttre arkitektoniska element som kräver mycket bra 

termisk och akustisk isolering, så som diverse fönster, dörrar, vindfångare, vitrinfönster, övriga konstruktioner. 

Inom MB-70 system kan man tillverka inbrottssäkra fönster och dörrar, även olika versioner av fönster finns 

tillgängliga: fönster med s.k. ”dolt blad” MB-70US / MB-70US HI samt version MB-70 Industrial. Systemet utgör 

även en bas för ”kallt- varma” fasadkonstruktionen  MB-70CW / MB-70CW HI.

TEKNISK DATA MB-70
MB-70 HI

MB-70US
MB-70US HI

MB-70 Industrial 
MB-70 Industrial HI MB-70SG MB-70CW

MB-70CW HI

Baldets djup (dörr/fönster) 70 / 70 70

Ramens djup (dörr/fönster) 70 / 79 79

Förglasningens tjocklek i mm
(fast fönster och öppningsbara 

dörrar/fönster)
15 - 51 / 23 - 60 9 - 45 / 18 - 54 21-57 18 - 54

9 - 45 / 18 
- 54

Profilers  min. utsiktsfältsbredd

Dörr-/fönsterramen 51 / 47 75 47 47 78,5

Dörr-/fönsterbladet 72 / 32 - 32 - 34,6

Konstruktionens maximala mått och vikt

Öppningsbara fönster H upp till 2400 mm
L upp till 1250 mm

H upp till 1900 mm
L upp till 2400 mm -

H upp till 2400 mm

L upp till 2000 mm
-

Dörrar H upp till 2400 mm
L upp till 1300 mm - - - -

Dörr- /fönsterbladets vikt 120 / 130 kg 130 kg - 130 kg -

Typ av konstruktion

Tillgängliga lösningar

Öppningsbara fönster, 
tippfönster, öppnings- 
och tippbara fönster, 

dörrar utåt- och 
inåtsvängda

Fasta fönster, 
öppningsbara 

fönster, tipp fönster, 
öppnings- och 

tippbara

Fasta fönster, 
öppningsbara 

fönster, tipp fönster, 
öppnings- och 

tippbara

Öppningsbara 
fönster, tipp 

fönster, öppnings- 
och tippbara

Öppnings- 
och tippbara 
fönster, fasta 

fönster

TEKNISKA PARAMETRAR MB-70 MB-70 HI MB-70US MB-70US HI MB-70 Industrial 
MB-70 Industrial HI  MB-70SG MB-70CW

MB-70CW HI

Lufttäthet Klass 4, EN 1026:2001; EN 12207:2001

Vindmotstånds-
kraft 

Till klass C5/ 
EN 12211:2001; EN 12210:2001

Klass C6
EN 12211:2001;  
EN 12210:2001

Klass C5 
EN 12211:2001;
EN 12210:2001

Vattentäthet 
Till klass E1050 
EN 1027:2001; 
EN 12208:2001

Till klass E1200 
EN 1027:2001; 
EN 12208:2001

Till klass E1050 
EN 1027:2001; 
EN 12208:2001

E750
EN 1027:2001;
EN 12208:2001

Termisk isolering 
Uf W/(m2K) från 1,5 från 1,0 från 1,5 från 1,5 från 1,9 från 2,2 från 1,4

MB-70

• urval av fönstrens funktioner, anpassat till användarnas behov

• möjlighet till böjning av profiler och utförande av bågfönster 

• olika estetiska lösningar för fönster med dolt blad, version med ”stålliknande” Industrial utseende 

 samt tre sorters förglasningslister: Standard, Prestige och Style

• 1- respektive 2-bladsdörrar, utåt- eller inåtsvängda, samt dörrar med s k ”trygg tillskjutning”

• konstruktioner anpassade till olika sorters beslag, bl. a gångjärn dolda i fönstren, rullgångjärn i dörrar

• bas för lösningar med högre termisk isolering: MB-70 HI, MB-70US HI i MB-70CW HI

• möjlighet till utförande av tvåfärgskonstruktioner: profiler kan ha en färg på utsidan 

 och en annan från insidan

• möjlighet till CE märkning
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• hög termisk isolering -  
Uf från 1,0 W/(m2K)

• brett tillämpningsområde

• inbrottsskydd

FUNKTIONALITET OCH ESTETIK

Fönster- och dörrsystem

Fönster i genomskärning Dörr i genomskärning

79 mm
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System med hög termisk isolering. Avsedd för tillverkning 
av diverse typer av fönster, dörrar, vindfångare, vitrinfönster
och övriga konstruktioner. Karakteristiskt  för MB-70 är inte bara den speciella 
konstruktionen av skiljeväggen men även ny lösning gällande 
tätningar med s.k. två- komponents uppbyggnad.

Karakteristiks för fönster i Industrial versionen är att profiler 
berikats med dekorativa tilläggselement som med sitt
utseende anknyter till fönster i byggnader som omfattas 
av kulturskydd. Tack vare tillämpning av dessa fönster får den 
moderniserade byggnaden ojämförbart större skydd mot 
värmeförluster genom fönster.

Denna lösning utnyttjas till fasader i armerad betong eller till 
murade väggar med förberedda fönsteröppningar. I denna typ 
av fasader förekommer två sorter ytor, så kallade ”kalla” och ”varma”. 
”Varma” ytor utgörs av termiskt isolerade fönster som monteras 
i fasadens fönsteröppningar. ”Kalla” ytor däremot utgörs av 
”mellanfönster ytor” tillverkade av icke termiskt isolerade profiler och enkla fönsterglas samt termisk isolering 
(tex mineralull), vilka skyddar konstruktionen från väderlekspåverkan.

Fönster- och dörrsystem med högre
termisk isolering, som åstadkommits
tack vare speciella isoleringsinlägg inne 
i profilerna samt under glasytan.

Systemet möjliggör tillverkning av fönster med blad osynliga 
från utsidan. Med sitt utseende påminner konstruktionen 
om fönstren med dolda blad, dock är fönsterkarmen som syns 
från utsidan betydligt smalare än i lösningen MB-70US, 
eftersom den inte kan bli bredare än enbart 47 mm.

MB-70 MB-70 INDUSTRIAL / MB-70 INDUSTRIAL HI

MB-70US / MB-70US HI MB-70CW / MB-70CW HI 

MB-70 HI MB-70SG 

Genomskärning fönster

Fast fönster 
i genomskärning

Öppningsbart fönster 
i genomskärning

Fasadfönster 

i genomskärning

Öppningsbart fönster 
i genomskärning

Öppningsbart fönster 
i genomskärning

Genomskärning fönster

Genomskärning - 

öppningsbart och fast fönster

Genomskärning dörr 

Genomskärning dörr 

Fönster som tillverkats av detta element-
system har blad som inte är synliga från 
byggnadens utsida. I raden med både fasta
och öppningsbara fönster är det omöjligt att
urskilja dessas läge. Fönstrens rambredd sedd
från utsidan är ganska liten och tack vare detta
ser konstruktionen smidig och lätt ut.

Genomskärning - 
öppningsbart fönster

Fönster- och dörrsystem Fönster- och dörrsystem 


